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OBEC Lovinobaňa 

SNP 356/1, 985 54 Lovinobaňa 

 

Z á p i s n i c a   č. 4/2016 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 30. júna 2016 o 17.00 hod. 
Program: 

 
1. Otvorenie 

2. Určenie overovateľov zápisnice  

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. Správa o činnosti obecnej rady 

5. VZN č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na 

území obce Lovinobaňa 

6. Žiadosť ZŠ Lovinobaňa o úpravu rozpočtu pre ŠKD v súvislosti so zavedením pracovnej 

pozície pedagogický asistent vychovávateľa od. 01.09.2016 

7. Záverečný účet obce Lovinobaňa a rozpočtové hospodárenie za r. 2015 

8. Spôsob nakladania s finančnými prostriedkami určenými pre uskutočnenie plánovaných 

kultúrnych a športových akcií organizovaných obcou 

9. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2016 

10. Rôzne 

11. Diskusia 

12. Záver 

 
Prítomní: 

Starosta obce - Ing. Marian Lenhard 

Poslanci–Ján Baláž, Miroslav Bella, Pavol Gabľas, Ing. Michal Lenhard, PhDr. Pavel Mičianik PhD. 

M.A., Ján Uhrin, Bc. Andrea Valachová 

Hlavná kontrolórka obce – Ing. Alexandra Vranová 

Neprítomní: 

Poslanci– Bc. Jozef Košičiar, , Dušan Strapko,  

 

K bodu 1/ 

 Ing. Lenhard, starosta obce – otvorenie zasadnutia o 17.00 hod. a privítanie prítomných. 

 

K bodu 2/  

 Starosta obce - návrh za overovateľov – Ján Uhrin, Ján Baláž 

 návrh za členov návrhovej komisie – PhDr. Pavel Mičianik  PhD. M.A., Ing. Michal Lenhard 

Uzn. č. 24/2016 Za:7  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 
K bodu  3/  

 Starosta obce – bola uložená jedna úloha, bol pozrieť pri školskej bytovke spolu s predsedom 

stavebnej komisie a preveriť sťažnosť, že pri stene bytovky je poukladané drevo od ktorého 

vlhne múr bytovky a mala tam byť postavená čierna stavba. Preverením nebolo zistené žiadne 

porušenie, sťažnosť bola neopodstatnená. Ďalej sa spojil s p. Falušim ktorému oznámil, že ak 

neodstráni zbúrané pozostatky stavby bude mu uložená pokuta v zmysle zákona. Písomnou 

formou mu stanový presný termín odstránenia.   

 OZ berie na vedomie. 

Uzn. č. 25/2016  Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

K bodu  4/  

 Pavol Gabľas – zástupca starostu- informácia o zasadnutí OR dňa 22. júna 2016. 

 OZ berie na vedomie. 

Uzn. č. 26/2016  Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa: 0 
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K bodu  5/  

 Starosta obce – predniesol návrh VZN č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi 

a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Lovinobaňa, ktorý je prílohou súpisu 

uznesení.  

 OZ schvaľuje  

Uzn. č. 27/2016 Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

K bodu 6/ 

 Ing. Alexandra Vranová – predniesla stanovisko k návrhu záverečnému účtu obce Lovinobaňa 

za rok 2014. V zmysle § 16 ods. 10 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

odporučila obecnému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu obce 

Lovinobaňa za rok 2015 výrokom „celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez „výhrad“, ktorý 

je prílohou súpisu uznesení. 

 Bc. Andrea Valachová – sa informovala, či sa na sociálnych bytoch tvorí fond opráv. 

 Starosta obce – fond opráv sa netvorí.  

 OZ  

 a) berie na vedomie   
Stanovisko hlavného kontr. k záverečnému účtu obce Lovinobaňa za r. 2015 

b) Schvaľuje 

1. Záverečný účet Obce Lovinobaňa a celoročné hospodárenie rozpočtového hospodárenia za 

r. 2015 bez výhrad. 

2. Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 

255 785,63 €. 

Uzn. č. 28/2016  Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

K bodu  7/  

 Starosta obce – k žiadosť ZŠ Lovinobaňa o úpravu pre ŠKD v súvislosti so zavedením 

pracovnej pozície pedagogický asistent vychovávateľa od. 01.09.2016, uviedol ako 

dôvod dôvodu vytvorenia najvhodnejších podmienok pre výchovnovzdelávací proces, 

nakoľko v ŠKD narastá počet detí zo sociálnych slabších rodín a detí s poruchou právania a čo 

je pri súčasnom stave detí a výchovných pracovníkov neudržateľný stav. Navýšenie je možné 

buď v spolupráci s UPSVaR cez projekt, kde by obec finančne prispievala 5 % alebo cez 

absolventskú prax, prípadne natrvalo cez podielové dane. 

 PhDr. Pavel Mičianik  PhD. M.A., - uviedol, že uvedená potreba navýšenia bola prerokovaná 

na rade ZŠ, a jedná sa o zamestnanie na polovičný úväzok. 

 OZ schvaľuje 
Prijatie potrebného zamestnanca do ZŠ, na pozíciu pedagogický asistent vychovávateľa pre 

školský rok 2016/2017 a spolufinancovanie programu, ktorý je v ponuke ÚPSVaR.  

Uzn. č. 29/2016  Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

K bodu  8/  

 Starosta obce –  informoval o žiadosti Moniky Tušimovej o finančný príspevok na ukončenie 

projektu EKOHLIADKA V AKCII s kultúrnym podujatím na futbalovom štadióne dňa 

16.07.2016 vo výške 200,- €.   

 Ján Baláž – požiadal o navýšenie finančného príspevku na uvedenú kultúrnu akciu na 

400,- €.   
 OZ schvaľuje 

Uskutočnenie otváracieho podujatia v rámci zrealizovaného projektu Nadácia VÚB „    

Ekohliadka v akcii“ dňa 16.07.2016 a poskytnutie finančných prostriedkov vo výške 400,- €  

na podanie občerstvenia na nákup materiálu na športové tvorivé aktivity pre deti a odmeny  

v rámci súťaží.   

Uzn. č. 30/2016  Za: 6  Proti: 0  Zdržal sa:  1 
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K bodu 9 

 Starosta – požiadal hl. kontrolórku o prednesenie plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2016 

 Bc. Alexandra Vranová – predniesla plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2016.  

 OZ schvaľuje 
 Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2016 

Uzn. č. 31/2016  Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

K bodu 10/ 

 Starosta – informoval, že 1.08.2016 v kinosále bude rokovanie BBSK, ďalej informoval že 

prebieha súťaž na rekoštrukciu chodníkov a v mesiaci júl 2016 bude známy víťaz a potom sa  

môže podpísať zmluva o dielo.   

 

K bodu 11/ 

 Starosta – otvoril diskusiu - informoval k malej ČOV- v mesiaci január prebehlo konanie, kde 

žiadal OÚ Životného prostredia aby umožnili užívať  malú ČOV, ktorá je v skúšobnej 

prevádzke ako žumpu, nakoľko biológiu nie je možné prevádzkovať a do dnešného dňa nebola 

zo Životného prostredia zaslaná odpoveď. Až do rozhodnutia Životného prostredia, musí 

pracovať v stanovenom režime. 

 PhDr. Pavel Mičianik  PhD. M.A., - uviedol, že na internetovej stránke obce Lovinobaňa, sú 

neskoro uverejňované zápisnice OZ, nie je tam uverejnená dochádzka poslancov 

a harmonogram plánu OZ. 

 Vladimír Gábor – sa informoval o oprave cesty pri nadjazde. 

 Starosta obce – táto cesta bola využívaná pri výstavbe cesty I/16.Sú dve možnosti, buď sa 

opraví alebo zablokuje. V súčasnosti je taký stav, že by sa mala využiť pri výstavbe rýchlostnej 

cesty. Prípadné škody vzniknuté prepravou by mal odškodniť prepravca. 

 Bc. Andrea Valachová – sa informovala za výrub topoľov pri Kordke a kosení trávy v obci 

Lovinobaňa. 

 Starosta obce –nemá ešte súhlasné stanovisko z PPF na ich výrub. 

 Pavol Gabľas – navrhol aby sa na nový obecný traktor zakúpilo rameno na kosenie trávy. 

 Starosta – ukončenie zasadnutia obecného zastupiteľstva o 18:55 hod. 

 

 

V Lovinobani dňa  02.07.2016 

 

 

Zapísal:  Pavol Gabľas    ............................. 

 

Overovatelia: Ján Uhrin    ............................. 

 

  Ján Baláž    ............................. 

 

 

 

 

 

 

Ing. Marian Lenhard, starosta obce              ........…..…………   

      


